
Om waardevolle natuur te beschermen en te versterken, werkt de Europese Unie aan een samenhangend 
netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. In Nederland zijn 162 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen 
er 15 in Zeeland, waaronder een drietal kreken: Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek in Zeeuws- 
Vlaanderen.
Om de bijzondere natuurwaarden van Canisvliet, Groote Gat en Vogelkreek te behouden stelt de Provincie 
Zeeland een beheerplan op. Samen met alle betrokkenen in en om het gebied bekijkt ze welke bescher
mende maatregelen nodig en mogelijk zijn. De drie kreken hebben veel overeenkomsten. Daarom wordt 
voor de drie gebieden één Natura 2000-beheerplan gemaakt.

Kenmerken van de drie gebieden
De kreken waren ooit onderdeel van een zeearm die in contact stond met de Westerse held e. Die hadden een 
belangrijk functie in de ontwatering van de polders. Overtottig regenwater stroomde via geultjes en stoten 
naar het krekenstetset. Vanaf 1787 is het hete ste lse l gele idelijk ingepotderd.
In de drie kreken liggen nu uitgestrekte rietlanden. Die vormen een belangrijk broedgebied zijn voor veel 
vogelsoorten. De graslanden rond de kreken zijn een belangrijke vindplaats van het kruipend m oeras- 
scherm, een zeer zeldzame plantensoort in Europa.
Het Canisvliet lig t ten zuid-oosten van het Kanaal Terneuzen-Gent. Het is omgeven door oevers m et graslan
den en rietvelden en struweel, bos, een oude boomgaard en enkele akkers. Het hele natuurgebied is 142 hec
tare groot.
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Natura 2000 - De Drie Kreken

Kruipend moerasscherm
In de drie natuurgebieden kom t een 
p lan te n so o rt voor die zow el in 
Nederland ais in Europa zeer ze ld
zaam is: k ru ipend m oerasscherm . 
Het is een soo rt die veel specifieke 
eisen aan zijn s tan dp laa ts  s te lt. 
Kruipend m oerasscherm  is gebon
den aan grasland dat re la tie f voed
s e lr ijk  is, m aar n iet te zeer bemest. 
De soo rt groe it in drassig grasland op 
kle iige bodem dat ‘s w in te rs  ondiep 
onder w a te r s taat en ‘s zom ers alleen 

aan het oppervlak w at u itd roogt. Be langrijk  is dat e r koeien in het gebied 
rondlopen. Zij trappen de grasm at deels kapot en ju is t in en tangs die 
trapgaten flo re e rt het kruipend m oerasscherm .

Het Groote Gat, een gebied van 83 hecta
re, bestaat ook uit een voorm alige kreek 
m et omliggende graslanden en akkers. 
Het gebied Ligt in het westen van 
Zeeuws-Vtaanderen, direct ten zuiden 
van de bebouwde kom van Oostburg.
Aan de oostzijde van Zeeuws-Vtaan- 
deren, in de gemeente Hulst, Ligt de 
Vogelkreek van 115 hectare groot. Toen 
deze kreek nog deel was van de zeearm, 
strekte zich aan de noordkant een groot 
schorrengebied uit. De Vogelkreek heeft 
nu aan de oostzijde een mooie Lage 
oeverzone m et veel rietvegetatie. De 
kreek is om ringd door graslanden, ak
kers en enkele stukken bos. De invloed 
van de zee is er m erkbaar door het Licht 
brakke w ate r en de aanwezigheid van 
zoute graslanden.

Doelstellingen
Voor de bescherm ing van het kenm er
kende tandschap en de natuurw aarden 
van de Drie Kreken heeft het m in is terie  
van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I) in het on tw erp -aanw ij- 
zingsbestu it de volgende doelen ge fo r
m uleerd:
• Vogelkreek: U itbreid ing omvang en 

behoud kw a lite it van het Leefgebied 
voor u itb re id ing populatie kruipend 
m oerasscherm . Bij Canisvliet is het 
doet ook het verbeteren van de kw a
lite it van het Leefgebied.

• Groote Gat: Behoud omvang en kw a
lite it van het Leefgebied voor behoud 
populatie kru ipend m oerasscherm . 
Behoud oppe rv lak te  en k w a lite it 
voor b innendijkse schorren en zilte 
graslanden (H1330, subtype B).

Natura 2000-beheerplan voor De 
Drie Kreken

Het opstellen van het beheerplan
De Provincie Zeeland s te lt voor zeven 
Zeeuwse N atura 2000-gebieden een 
beheerplan op. R ijksw aterstaat s te lt de 
beheerptannen voor de overige (w a te r 
gebieden op. In een beheerplan kom t te 
staan w e lke  doelen be re ik t m oeten 
worden en op welke manier. Het is 
daarm ee een handleiding voor het toe
kom stige beheer van het gebied.

Bij de bescherm ing van de na tuur w o r
den ook andere m aatschappelijke en 
econom ische belangen meegewogen. 
Om die goed in beeld te brengen raad
pleegt de Provincie alle be langhebben
den bij het opstellen van het beheer- 
ptan. Dit gebeurt via een k lankbord
groep en tijdens in fo rm atieb ijeenkom 
sten voor om wonenden en andere geïn
teresseerden.
De basis van het beheerplan is het aan
w ijz ingsbeslu it. In d it bestu it heeft het

m in is te r ie  van Econom ische Zaken, 
Landbouw en Innovatie de grenzen van 
het gebied vastgestetd en do e ls te llin 
gen geform uleerd voor het behoud en 
de on tw ikke ling  van de natuur. Begin 
2007 was inspraak m ogetijk  op het ont- 
w erp-aanw ijz ingsbestu it. A lle  reacties 
worden ve rw erk t in het definitieve aan
w ijz ingsbeslu it. Dat Ligt e r naar v e r
w achting in jun i 2010.

De u itw erk ing  van de doetstettingen in



Voor Mens en Natuur

De pro jectgroep overlegt rege lm atig  
m et een k lankbordgroep. Daarin zitten 
pa rticu lie re  grondeigenaren, onderne
m ers en organisaties op het gebied van 
Landbouw, recreatie  en toerism e en 
n a tuu r en m ilieu . De Leden van de 
k lankbordgroep zorgen voor een inhou
de lijke bijdrage en bespreken de eerste 
versies van het beheerplan.
Voor om wonenden en andere be lang
ste llenden is e r een in form atieavond 
geweest in de aanloop naar het con- 
ceptbeheerptan.
Het bevoegd gezag Legt de eindversie 
van d it beheerplan ais on tw erpbeheer- 
ptan te r inzage. Iedereen kan dan op 
het plan inspreken. Daarvoor w ord t een 
inspraakbijeenkom st georganiseerd.

een beheerp lan gaat in een aan ta l 
s tappen. Die kom en in grote Lijnen 
overeen m et de hoofdstukken van het 
uite indetijke plan.

1. Inventarisatie van de huidige stand  
van zaken
Waar liggen de genoemde leefgebie
den? Welke bodemtypen komen voor? 
Hoe zit de waterhuishouding in e l
kaar?

2. Vergelijking van de stand van zaken 
m et de doelste llingen
W elke p laa tsen bieden de beste 
om stand igheden voo r behoud en 
on tw ikke lin g  van de gewenste 
natuurwaarden?

3. Inventarisatie van het huidige gebru ik  
Welke partijen gebru iken het gebied 
en op welke m anier? W elk effect 
heeft d it op de natuurwaarden?

4. Form uleren van m aatregelen  
Welke m ogelijke m aatregelen zijn er 
om de doelen te halen? Welke k ie 
zen we? Hoe stem m en we de v e r
sch illende m aatregelen op e lkaa r 
af?

Organisatie
Een pro jectgroep s te lt het beheerplan 
voor de Drie Kreken op. De ve rsch illen 
de beheerders (S taatsbosbeheer en 
S tichting Het Zeeuwse Landschap) en 
de betrokken gem eenten Hulst, Ter- 
neuzen en S lu is leveren daarbij een 
be langrijke inhoudelijke bijdrage.

Natuurherstel

Rond 1960 werd het Canisvliet grotendeels gedempt tijdens de aanleg van 
het kanaal tussen Terneuzen en Gent. Dit kanaal lig t pai naast het Natura 
2000-gebied. De natuurwaarde van de resterende kreek gingen daarna door 
verlaging van het grondwaterpeil en de instroom van afvalwater nog verder 
achteruit. In 1999 is een project uitgevoerd om de natuur te herstellen. De 
verontreinigde kreekbodem is uitgebaggerd en vervuilende watergangen 
zijn omgeleid. De w ate rkw a lite it verbeterde sterk. Aan het natuurgebied zijn 
toen ook omringende landbouwgronden toegevoegd. Alle maatregelen pak
ten positief uit: het Canisvliet is weer omgeven door lage oevers m et rie tve l
den en graslanden. Door begrazing m et runderen en door extra te maaien, 
kan het kruipend m oerasscherm  weer floreren. Om die duurzaam in het 
gebied te houden is het noodzakelijk dat er m eer van kunnen groeien. Het 
beheerplan zal aangeven hoe dat doei te bereiken is.



Natura 2000 - De Drie Kreken

Samenstelling klankbordgroep

• Provincie Zeeland
• de gem eenten Hulst, S lu is en Terneuzen
• W aterschap Scheldestrom en
• Kam er van Koophandel
• Recron
• ANWB
• Horeca Nederland
• ZLTO
• S tichting Het Zeeuwse Landschap

• Vogelbescherm ing Nederland
• Zeeuws P articu lie r Grondbezit
• S portv isserijverenig ing
• Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
• Faunabeheereenheid
• Zeeuwse M ilieufederatie
• N a tu u rb esche rm in gso rg an isa tie s  S te ltk lu u t 

en ‘t Duumpje.

COLOFON

Uitgave
P rovinc ie  Zeeland 

Tekst
C om m un ica tiebureau  
de Lynx

Eindredactie
P rovinc ie  Zeeland, 
A fde ling  C om m un ica tie

Prepress en Print
P rovinc ie  Zeeland, 
A fde ling  l&D
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Het Natura 2000-netw erk omvat alle Europese gebieden die bescherm ing krijgen in het kader 
van de in terna tiona le  V oge lrich tlijn  en /of H ab ita trich tlijn . Dat ge ld t ook voor ‘De Drie Kreken’. 
De doelen van deze rich tlijnen  zijn opgenomen in de Natura 2000-doe lste llingen.

Meer informatie

Over het proces en planning van het beheerplan: w w w .zeeland.n l/natura2000.
Over Natura 2000: ww w.natura2000.n l
U kunt ook contact opnemen m et pro jectle ider van de Provincie M. Kuzee, 
telefoon: 0118-631989, e -m a il: me.kuzee@ zeeland.nl

http://www.zeeland.nl/natura2000
http://www.natura2000.nl
mailto:me.kuzee@zeeland.nl

